Szkoła Podstawowa nr 3
ulica Kochanowskiego 1
39-400, Tarnobrzeg

Numer 10 10/17

WWW.JUNIORMEDIA.PL

ORGANIZATOR
PROJEKTU

PARTNER

Witamy w roku szkolnym 2017/2018 w nowej szacie graficznej! Liczymy na to,
że nie tylko ona, ale i proponowane przez nas tematy zachęcą Was do lektury
"Echa Trójki"!

Zostań dziennikarzem i dołącz do nas!

Przy okazji pierwszego wydania szkolnej gazetki, chcielibyśmy
zaprosić Was do jej współredagowania. Jeśli chciałbyś nauczyć się
redakcyjnej pracy, publikować własne teksty na tematy, które Cię
interesują, dołącz do nas. Spotykamy się w poniedziałek o godz.13.20
w szkolnej bibliotece. Możesz również przysyłać teksty, zdjęcia oraz
propozycje tematów na nasz adres mailowy: gazetka3@vip.onet.pl O
redakcji dowiesz się również poprzez naszą stronę:
echotrojki.wix.com/echotrojki

A co w tym
numerze ,,Echa
Trójki"?

-Wywiad, str.2
-Święto Edukacji
Narodowej, str.4
-Sekrety świata
zwierząt, str.5
-Informacje, str.6

Nowiny | Numer 10 10/2017 | Strona 2

Echo Trójki

www.nowiny24.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Z okazji Święta Edukacji Narodowej redaktor naczelny - Kacper Janczy przeprowadził
wywiad z p. Małgorzatą Śmidowską. Jest to bibliotekarka w naszej szkole. Życzymy miłego
czytania!

Kacper Janczy: Dzień dobry!
Małgorzata Śmidowska: Dzień dobry!
KJ: Od ilu lat związana jest Pani z Trójką?
MŚ: Z Trójką jestem związana od 6 roku życia. Jako sześcioletnie dziecko zostałam
zapisana do zerówki, a potem do klas I-VIII, a wieku 27 lat podjęłam pracę w szkole
jako bibliotekarz.
KJ: Jak wspomina Pani początki swojej pracy?
MŚ: Bardzo miło wspominam początki pracy w szkole, którą podjęłam w 1993r. I moja
praca zbiegła się z rozpoczęciem nauki mojej córki w I klasie szkoły podstawowej,
więc razem chodziłyśmy tutaj do szkoły. Ona do I klasy, ja do biblioteki. Same dobre
rzeczy mogę powiedzieć o swojej pracy.
KJ: Dlaczego zawód bibliotekarz i co Panią w tym fascynuje?
MŚ: Zaczęło się od tego, że jako dziecko bardzo dużo czytałam, w wieku 5 lat
nauczyłam się czytać, a wynikało to z tego, że moi rodzice bardzo dużo książek
gromadzili i pokazywali wszystkie nowości, które ukazywały się na rynku
wydawniczym. Miałam bardzo dużo bajek, książeczek dla dzieci. I tak się w to
wciągnęłam, że najpierw czytali mi rodzice, babcia, a potem sama ja.
KJ: Jak zmienili się uczniowie w ciągu tych lat i czy są tacy, którzy zapadli Pani w
pamięć?
MŚ: Wydaje mi się, że dzieci się zmieniły na przestrzeni lat, ale to nie jest wina dzieci.
To jest tak dlatego ,że dzieci się zmieniają, tak jak i czasy się zmieniają, są coraz
trudniejsze. Dzieciom mniej czasu rodzice poświęcają, bo tak naprawdę go nie mają i
w związku z tym dzieci są bardziej otwarte, bardziej bezpośrednie, a czasami bardziej
niegrzeczne. Dawniej łatwiej się pracowało z dziećmi, bo były grzeczniejsze.
Nauczyciel był dla nich autorytetem. W tej chwili wydaje mi się, że jest jeszcze dużo
do zrobienia.
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A ja zapamiętuję te dzieci, które mają jakieś problemy, np. w szkole i przychodzą do
mnie,do biblioteki, żeby odpocząć, żeby się odstresować i żeby pobyć w ciszy i
spokoju.
KJ: Jest Pani osobą, która dba o to, aby nasza biblioteka była dobrze wyposażona.
Chodzi oczywiście o księgozbiór. W jaki sposób się to udaje?
MŚ: Śledzę na bieżąco informacje na stronie ministerstwa edukacji narodowej, czy są
możliwości, aby pozyskać środki na zakup nowych książek oraz darmowe książki.
Dwa lata temu organizowałam projekt ,,Książki naszych marzeń”. W ramach tego
projektu uczniowie wybierali książki, jakie chcieliby wypożyczać z biblioteki. W
ubiegłym roku był projekt ,,rodowy program rozwoju czytelnictwa” i również nasza
szkoła została zakwalifikowana i ponad tysiąc książek biblioteka otrzymała. W tym
roku dzięki zadającemu pytania Kacprowi Janczy nasza szkoła zgłosiła się do
konkursu ,,Tysiąc powodów by czytać”. Polega to na tym, że uczniowie oddają głosy
na naszą bibliotekę szkolną, a 10 szkół z największą ilością głosów otrzyma po 1000
książek.
KJ: A my zachęcamy Was do głosowania na stronie: empik.com/biblioteki
KJ: Czego możemy życzyć nauczycielom i pracownikom oświaty?
MŚ: Na pewno cierpliwości, wyrozumiałości, dużo zrozumienia dzieci, a także dużo
spokoju. Również wiary w to, że kiedyś te reformy się już zakończą i będzie lepiej, niż
jest w tej chwili.
KJ: Jakie ma Pani porady dla naszych uczniów?
MŚ: Cóż ja mogę poradzić uczniom… Żeby się rozwijali, byli twórczy, otwarci. Miejcie
swoje inne zainteresowania, miejcie dużo kolegów i koleżanek. Przychodźcie do
szkoły z chęcią. Bądźcie wyrozumiali dla uczniów, jak i dla kolegów.
KJ: Dziękuję za rozmowę!
MŚ: Ja również.
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14 października - ważna data dla wszystkich, którzy pracują w szkole. Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej specjalnie dla Was przygotowaliśmy parę ciekawostek, zdjęć i kawałów.

Z okazji nauczycielskiego święta przygotowaliśmy dla naszych nauczycieli
i wychowawców 10 przykazań wzorowego nauczyciela - z przymrużeniem oka.
1. Nie krzyczeć na uczniów.
2. Skracać treści programowe.
3. Uśmiechać się szczerze.

4. Jeździć z klasą na rowerze.
5. Marzyć nie tylko od święta.
6. Znać słowniczek gwary uczniowskiej na pamięć.
7. Słuchać hitów w szkole.
8. Grać z uczniami w jednym zespole.
9. Pozwalać na wszelkie swawole.
10.Być sportu i komputera amatorem.

Było sobie dwóch matematyków - kobieta i
mężczyzna. Jedzą kolację przy świecach i nagle
mężczyzna się pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak.
- I ile Ci wyszło?

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Jasiu:
- Przyniosłem dziś do szkoły dwie kanapki!
Nauczycielka matematyki:
- Jasiu, wyrażaj się poprawnie! Mówi się
dwuelementowy zbiór kanapek.

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie:
rodzaj męski, liczba mnoga!
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Sekrety świata zwierząt, to stały dział, w którym Zuzia Chmiel pokazuje dziwne, zabawne i przerażające
zwierzęta. W każdym numerze jest coś o niesamowitych stworzeniach. Zachęcamy do czytania!

Niezwykły kolczasty ssak
Koendu brazylijski o imieniu Clover przyszedł na świat w nowojorskim Zoo. Rzadko
spotykany ssak przypominający jeżozwierza na wolności zamieszkuje lasy Ameryki
Środkowej i Południowej. Można go spotkać m.in. w Brazylii, Argentynie, Boliwii,
Paragwaju i Wenezueli. Całymi dniami śpi w wykopanej norze, a w nocy wychodzi się
najeść. Jest smakoszem owoców, pędów i małych skorupiaków. Ten gatunek zwierząt
dorasta do ok. 40 cm. Ich chwytny ogon to dodatkowe 60 cm. Ciało dorosłego
osobnika pokrywają kolce, są podobne do tych co mają jeże. Choć młody Colver
wydaje się pokryty futrem, to po 10 tygodniach kolce stwardnieją.
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NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE ,,TYSIĄC
POWODÓW BY CZYTAĆ" ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ
EMPiK. GŁOSOWAĆ NA NASZĄ SZKOŁĘ MOŻNA RAZ DZIENNIE
POPRZEZ SPECJALNĄ STRONĘ: empik.com/biblioteki DO
WYGRANIA JEST 1000 KSIĄŻEK DLA NASZEJ BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ. LICZYMY NA TWÓJ GŁOS!

I Ty możesz zostać reporterem!

Redakcja bierze udział w konkursie #JuniorLab
2017/2018. Jeśli chcesz wygrać cenne i ciekawe
nagrody, napisz da nas na maila! Czekamy na ciebie i
twoje materiały w gazetce!

Masz pomysły na ciekawe artykuły i chcesz się
tym podzielić?
Chcesz przeprowadzić wywiad?
Chciałbyś polecić książkę lub film?
Uważasz, że masz coś ważnego do
przekazania światu?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś
twierdząco, dołącz do nas!

STOPKA REDAKCYJNA:

Masz propozycje artykułów? A może jakiś
konkurs? Pisz do nas listy na maila:
gazetka3@vip.onet.pl Najciekawsze
umieścimy właśnie tutaj!

Opiekunowie: p.Katarzyna Chmiel, p.Monika
Stojowska
Redaktor Naczelny: Kacper Janczy
Korekta: Zuzanna Chmiel
Redaktorzy: Zuzanna Chmiel, Kacper Janczy,
Zuzanna Garbacz, Amelia Ciba

